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Resumo: Justificativa: contribuição à pesquisa indissociada da extensão, de dados coletados de mulheres 

acolhidas pelo Projetopap, com consulta de enfermagem, coleta de material cervical e exame citopatológico por 

acadêmicos e supervisores dos cursos de Farmácia e Enfermagem. Alterações reativas celulares são achados 

citológicos em esfregaços cervicais frente à inflamação. Objetivo: correlacionar alterações celulares reativas 

benignas em esfregaços cervicais pelo Papanicolaou na presença de infiltrado inflamatório em mulheres que 

realizaram o exame preventivo do câncer cervical no Projetopap. Metodologia: estudo transversal de esfregaços 

cervicovaginais de mulheres que participaram do Projetopap, com pesquisa indissociada da extensão nominada 

“Adequabilidade das amostras cervicovaginais de mulheres atendidas no projeto de extensão “Prevenção e 

educação na atenção à saúde da mulher: coleta e exame Papanicolaou”. Resultados: foi observada maior 

frequência de alteração reativa celular na presença de infiltrado inflamatório raro e moderado. Considerações 

finais: o Projetopap acolhe mulheres incentivando e realizando exame preventivo do câncer cervical, envolvendo 

docentes, acadêmicos e profissionais da área da saúde. Esta pesquisa indissociada da extensão demonstrou que o 

exame Papanicolaou é importante ferramenta no reconhecimento de lesões associadas à inflamação do aparelho 

genital feminino, possibilitando não só avaliar a intensidade dessa reação como acompanhamento de sua 

evolução. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Prevenção e educação na atenção à saúde da mulher: coleta de exame Papanicolaou 

(Projetopap). 

PÚBLICO-ALVO  

Mulheres com 25 a 64 anos que realizam o exame preventivo do câncer do colo 

uterino pelo Projetopap. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa-PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 
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 Supervisora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas; 

andclean@gmail.com . 
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Unidades Básicas de Saúde de Ponta Grossa (Antero de Mello e Antônio Saliba), 

Ambulatório de Saúde da UEPG e Laboratório Universitário de Análises Clínicas. 

 

JUSTIFICATIVA 

Este trabalho é uma contribuição à pesquisa indissociada da extensão, advinda de 

dados coletados de mulheres que foram acolhidas pelo Projetopap, com consulta de 

enfermagem, coleta de material cervical e exame citopatológico por acadêmicos e 

supervisores dos cursos de Farmácia e Enfermagem.  

Alterações reativas celulares são achados citológicos comumente encontrados em 

esfregaços cervicais frente à infiltração inflamatória. A inflamação caracteriza-se por uma 

resposta defensiva, geralmente benéfica, visando limitar a sobrevivência e proliferação de 

patógenos ou mesmo destruí-los ao mesmo tempo em que busca promover a sobrevivência, 

reparo e recuperação do tecido (LIMA et al, 2007).  

Os fatores intrínsecos que levam à susceptibilidade do aparelho genital feminino à 

inflamação são a atividade sexual, fase do ciclo menstrual, imunidade e idade. 

(CHIUCHETTA et al., 2002).  

O ecossistema vaginal se mantém em equilíbrio pela interação da microbiota normal, 

dos produtos do metabolismo dessa microbiota, do sistema hormonal e da reposta imune da 

mulher. Destaca-se aqui a presença de lactobacilos, um grupo heterogêneo de bacilos Gram 

positivos, que aumenta em número no ambiente na vaginal na segunda fase do ciclo menstrual 

(progesterônica), que promovem o acúmulo de glicogênio nas células escamosas 

pavimentosas. A microbiota lactobacilar converte esse glicogênio em ácido lático, 

responsável pelo pH ácido da vagina (3,8 a 4,5). Os lactobacilos também são produtores de 

peróxido de hidrogênio (H2O2) que auxilia na inibição do crescimento de microrganismos 

patogênicos. O desequilíbrio desse ecossistema facilita a instalação de infecções por agentes 

microbiológicos agressores (BONFANTI & GONÇALVES, 2010). 

O método de Papanicolaou, eleito no rastreamento do câncer cervical por sua eficácia 

e baixo custo, tem sido utilizada também no reconhecimento de alterações infamatórias e 

infecciosas no trato genital feminino (SOMOLON & NAYAR, 2005), e em certos casos 

também do agente causal, sendo relevante na conduta terapêutica, pois alguns pesquisadores 

tem considerado a microbiota como um cofator na patogênese da neoplasia do colo uterino.  
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Assim, tem amentado o interesse no uso da citologia para diagnóstico de algumas 

infecções cervicovaginais associadas a patógenos de transmissão sexual (AVILÉS et al., 

2001). 

 

OBJETIVOS 

Correlacionar alterações celulares reativas benignas em esfregaços cervicais pelo 

Papanicolaou na presença de infiltrado inflamatório em mulheres que realizaram o exame 

preventivo do câncer cervical no Projetopap. 

 

METODOLOGIA 

Estudo transversal onde foram analisados esfregaços cervicovaginais de mulheres que 

participaram do projeto extensionista (Projetopap), com pesquisa indissociada da extensão 

nominada “Adequabilidade das amostras cervicovaginais de mulheres atendidas no projeto de 

extensão “Prevenção e educação na atenção à saúde da mulher: coleta e exame 

Papanicolaou”, aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, com parecer consubstancial nº 1.614.753. com parecer consubstanciado da Comissão 

de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual de Ponta Grossa sob número 1.614.753. A 

estatística foi realizada pelo Coeficiente de Correlação de Pearson.  

A coleta de material foi realizada por supervisores e acadêmicos do curso de 

Enfermagem e a análise citológica por supervisores e acadêmicos de Farmácia, da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, no período de 2014 a 2017. 

As alterações reativas celulares associadas à inflamação (hialinização do citoplasma, 

halo perinuclear, cariorrexis, grânulo querato-hialino vacuolização citoplasmática, 

pseudoeosinofilia, paraqueratose, binucleação, edema nuclear, citólise, cariopicnose, 

metacromasia e apagamento de bordo citoplasmático) foram relatadas como presença ou 

ausência, observada em microscópio óptico comum em aumento de 100X e 400X para análise 

mais detalhada da lesão celular. 

O infiltrado inflamatório foi observado em aumento de 400X sendo quantificada 

como: rara presença de 1 a 3 leucócitos por célula escamosa, moderada  4 a 8 leucócitos por 

célula, acentuada mais de 8 leucócitos por célula e cervicite com mais de 21 

polimorfonucleares por células escamosa pavimentosa vaginal.  

 

RESULTADOS 
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Das 1.628 amostras analisadas, de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos,  1.242 

(76,3%) apresentaram as seguintes alterações reativas celulares:  foram observadas as 

seguintes alterações reativas celulares: hialinização do citoplasma em 34 (2,7%) das amostras, 

halo perinuclear em 235 (18,9%), cariorrexis em 41 (3,3%), grânulo querato-hialino em 40 

(3,2%), vacuolização citoplasmática em 124 (10%), pseudoeosinofilia em 194 (15,6%), 

paraqueratose em 435 (35%), binucleação em 251 (20,2%), edema nuclear em 395 (31,8%), 

citólise em 420 (33,8%), cariopicnose em 42 (3,4%), metacromasia em 124 (10%) e 

apagamento de bordo citoplasmático em 8 (0,6%). A soma vai ser superior ao n, pois foram 

observadas amostras com mais de um tipo de alteração reativa celular num mesmo esfregaço. 

Dessa forma, das 1.242 amostras com alterações reativas celulares,  608 (48,9%) 

amostras apresentaram apenas um tipo de reação reativa celular associada a inflamação, 343 

(27,6%) dois tipos de alterações, 177 (14,2%) 3 tipos, 76 (6,1%) 4 tipos, 23 (1,8%) 5 tipos, 10 

(0,8%) 6 tipos, 3 (0,24%) 7 tipos, uma (0,08%) 8 tipos e uma (0,08%) 10 tipos de alterações. 

Quanto à presença de infiltrado inflamatório, das 1.628, 76 (4,6%) não 

apresentaram infiltrado, 639 (39,2%) presença rara de infiltrado, 680 (41,8%) presença 

moderada e 233 (14,3%) presença acentuada. Nenhuma amostra apresentou cervicite. 

Ao comparar a presença de infiltrado inflamatório com alteração reativa celular, 

considerando-se o total de 1.628 amostra, observou-se que em 76 amostras sem infiltrado 

inflamatório 47 (2,9%) não apresentaram alteração reativa e 4 (0,2) acima de três tipos de 

alteração reativa celular na mesma amostra. Das 639 amostras que apresentaram rara 

infiltração inflamatória, 171 (10,5%) não apresentaram alteração reativa celular e 91 (5,6%) 

acima de três tipos de alterações reativas ,celulares na mesma amostra. Em 680 amostras com 

infiltração inflamatório moderada, 133 (8,2%) não apresentaram alteração reativa e 153 (9,4%) 

três ou mais alterações reativas simultâneas e em  233 amostras com infiltração inflamatória 

acentuada, 35 (2,1%) não apresentaram alteração reativa celular e 43 (2,6%) com três a mais 

alterações reativas simultaneamente (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Presença de alteração reativa celular frente à presença  infiltrado inflamatório em 1.628 esfregaços 

cervicovaginais corados pelo Papanicolaou 

Infiltrado inflamatório Alteração reativa celular associada à inflamação 

Quantificação 
Número de 

amostras ausência 

um tipo de alteração 

reativa 

dois tipos de 

alterações reativas 

três ou mais tipos 

alterações 

reativas 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 
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ausente 76 4,7 47 2,9 11 0,7 14 0,8 4 0,2 

rara 639 39,2 171 10,5 245 15,0 132 8,1 91 5,6 

moderado 680 41,8 133 8,2 258 15,8 136 8,35 153 9,4 

acentuada 233 14,3 35 2,1 94 5,8 61 3,7 43 2,6 

Fonte: os autores. 

 

Foi observada maior frequência de alteração reativa celular na presença de infiltrado 

inflamatório raro e moderado. A frequência de amostras que apresentaram duas e/ou três ou 

mais alterações reativas celulares foi cerca de 50% inferior às amostras com apenas um tipo 

de alteração reativa por injúria celular.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente a um agente agressor, a célula epitelial pode adaptar-se ao estímulo lesivo, 

vindo a apresentar sinais de degeneração deixando-as com suas funções vitais diminuídas, que 

podem ser reversíveis com o fim do estímulo danoso causado por um agente agressor, ou 

evoluir para a morte celular, sendo a anóxia a causa comum de degeneração da célula. 

Existem vários tipos de degeneração, classificadas conforme os produtos que se 

acumulam dentro da célula: degeneração hidrópica (água), degeneração gordurosa (esteatose) 

e degeneração hialina (proteína) (MIRANDA & SANTOS, 2008). 

Em caso de evolução da degeneração, ocorre inchaço de mitocôncria, de lisossoma e 

os ribossomos se dispersam no citoplasma. A síntese proteica cai, a basofilia desaparece, 

enzimas lisossômicas (endonucleases) vão ao núcleo provocando ruptura da carioteca e 

consequente cariorréxis, com morte celular (ABREU, 2003). 

Já degeneração gordurosa também pode resultar em vacuolização citoplasmática em 

função da remoção do acúmulo de gordura na célula pelo xilol durante o processo de 

coloração pelo método de Papanicolaou (ABREU, 2003). 

A avaliação do tipo de injúria celular e o relato do encontro dessas lesões em laudos 

citopatológicos tem sido aventado, objetivando aumentar a sensibilidade do teste, frente às 

pesquisas atuais que têm classificado a presença de binucleação, halo perinuclear, edema 

nuclear e paraqueratose como critérios não-clássicos de injúria celular causada pelo vírus 

HPV (SANA, 2011). 

O Projetopap, promove o acolhimento de mulheres incentivando e realizando o exame 

preventivo do câncer do colo uterino e no exame citopatológico com emissão de laudo, 
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envolvendo docentes, acadêmicos e profissionais da área da saúde, num trabalho 

multiprofissional. Este trabalho de pesquisa indissociado da extensão demonstrou que o 

exame de Papanicolaou mostra-se uma importante ferramenta no reconhecimento de lesões 

associadas à inflamação do aparelho genital feminino, o que torna possível não só avaliar a 

intensidade dessa reação como também o acompanhamento de sua evolução.  

APOIO: Fundação Araucária. 
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